
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος 
την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την 
ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής 
στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:

1.  Αντίγραφο  των  πτυχίων  και  των  τίτλων  σπουδών  τους (5  επικυρωμένα 
αντίγραφα)  .   Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει 
να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από την απόφαση ισοτιμίας.

2.  Βιογραφικό σημείωμα (16 αντίγραφα).

3.  Αναλυτικό  υπόμνημα  για  τα  υποβαλλόμενα  πρωτότυπα  επιστημονικά 
δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα, όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και 
τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες βαθμίδες με τα μέλη του 
εκλεκτορικού σώματος (16 αντίγραφα).

      4. Πιστοποιητικό  Υγείας  και  φυσικής  καταλληλότητας  της  Α΄/βάθμιας        
Υγειονομικής Επιτροπής.

− Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που 
θα  προβεί  στην  έκδοση της  τελικής  πράξης  διορισμού.  Προκειμένου  για  πολίτες 
κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας 
αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. 

−  Το  αντίγραφο  Ποινικού  Μητρώου  δικαστικής  χρήσης  και  το  πιστοποιητικό 
στρατολογικής  κατάστασης  τύπου  Α΄  θα  αναζητηθούν  αυτεπαγγέλτως  από  την 
υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Με  Υπεύθυνη  Δήλωση  του  Ν.  1599/86  οι  υποψήφιοι  δεσμεύονται  ότι  θα  έχουν 
εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από 
αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη 
εκπλήρωσης  των  στρατιωτικών  υποχρεώσεων  δεν  ισχύει  για  πολίτες 
κράτους−μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα 
διορισμού.

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών 
και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού 
Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το 
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και 
άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.


